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denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação”.

22 — Publicitação do procedimento: Nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente 
aviso será publicitado integralmente na 2.ª série do Diário da República, 
na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação. Por extrato, a partir da data de publicação no 
Diário da República, na página eletrónica do Município do Crato, no 
seguinte endereço: www.cm -crato.pt, e no prazo máximo de três dias 
úteis contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

14 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, José Correia da 
Luz.

310572471 

 MUNICÍPIO DE ELVAS

Aviso n.º 7569/2017

Consolidação da mobilidade na categoria entre dois serviços
Nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-

ções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Elvas, datado de 
31 de maio de 2017, foi consolidada a mobilidade na categoria entre 
dois serviços, da trabalhadora Joana Maria Barradas Muñoz Crespo, 
Técnica Superior, 6.ª posição — nível 32 — 2.094,01, com efeitos a 1 
de junho de 2017.

16 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Nuno 
Miguel Fernandes Mocinha.

310572909 

 MUNICÍPIO DE FAFE

Aviso n.º 7570/2017
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, conjugados com os artigos 45.º e seguintes da Lei supra-
citada, torna -se público, conforme meu despacho de homologação, 
datado de 6 de junho de 2017, exarado na ata do júri responsável pela 
avaliação final, foi concluído com sucesso o período experimental das 
trabalhadoras Célia Regina Machado Costa e Maria Adriana Teixeira 
Freitas da Silva, na carreira/categoria de assistente técnico (Educação e 
Prevenção Rodoviária); do trabalhador Gil Domingues Gonçalves na car-
reira/categoria de assistente técnico(Espetáculos/Som);das trabalhadoras 
Maria Cristina Mendes Bento e Patrícia Isabel de Oliveira Fernandes, 
na carreira/categoria de assistente técnico (Espetáculos Frente Casa); 
da trabalhadora Maria Gorete Ferreira Lopes, na carreira/categoria de 
assistente técnico (Museus/Património); do trabalhador Paulo Alexandre 
Gonçalves Costa na carreira/categoria de assistente técnico (Turismo), 
na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, na sequência dos procedimentos concursais, abertos 
pelo aviso n.º 6400/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 98, de 20 de maio de 2016. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

2017 -06 -06. — O Presidente da Câmara, Dr. Raul Cunha.
310571856 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso n.º 7571/2017
Raul Miguel de Castro, na qualidade de Presidente da Câmara Muni-

cipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) 
do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
alterada, e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada, em conformidade com as deliberações tomadas 
pelo júri constantes da ata n.º 58/2017/URH, de 08 de junho, torna pública 
a lista unitária de ordenação final dos candidatos admitidos ao procedi-
mento concursal comum de recrutamento tendo em vista a ocupação, por 
tempo indeterminado, de 01 posto de trabalho não ocupado do mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Leiria (ref. pccr.005.2016), a que cor-
responde a carreira e categoria de técnico superior, e a área de atividade 
de ciências humanas, a qual foi homologada por despacho proferido pelo 
Sr. Presidente da Câmara Municipal no dia 09 de junho de 2017:

1.º David Luís Ferreira Arede — 17,51 Valores;
2.º Maria Cristina Rodrigues Silvestre Teixeira — 14,55 Valores;

3.º Cristina de Almeida Laranjeira Cruz — 14,06 Valores;
4.º Rute Lénea Matias Anastácio — 13,71 Valores;
5.º Alcina Maria Ferreira da Silva — 13,55 Valores;
6.º Mário Jorge Vinhais Dias Pires Coelho — 12,64 Valores;
7.º Ana Maria Ferreira Paraíso Cardoso — 11,98 Valores.

A lista unitária de ordenação final, e a correspondente homologação, 
foi notificada aos candidatos, incluindo os excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção. Na presente data, foi ainda afixada 
junto dos serviços da Unidade de Recursos Humanos da Câmara Mu-
nicipal de Leiria, e, bem assim, disponibilizada na página eletrónica 
do Município.

13 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul 
Castro.

310572893 

 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 7572/2017

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que, na sequência da aprovação no 
procedimento concursal Comum para Técnico Superior (Secretariado 
e Assessoria de Direção), aberto pelo Aviso n.º 2616/2016, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 29 de fevereiro de 2016, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 233 -A/2016, publicada no 
2.º Suplemento do Diário da República, 2.ª série n.º 42, de 1 de março 
de 2016, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com a trabalhadora Rita Maria Mendonça Temudo 
e Melo Franco Mira, com a remuneração mensal ilíquida de €1201,48, 
correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria de técnico 
superior e ao nível 15 da tabela remuneratória única dos trabalhadores 
que exercem funções públicas, para o exercício de funções inerentes à 
categoria de Técnico Superior (Secretariado e Assessoria de Direção) 
da carreira geral de técnico superior.

Competência subdelegada — Despacho n.º 4/DMRH/15, de 1 
de setembro, publicado no Boletim Municipal n.º 1125, de 10 de 
setembro de 2015, alterado pelo Despacho n.º 8/DMRH/15, de 6 
de novembro, publicado no Boletim Municipal n.º 1134, de 12 de 
novembro de 2015.

8 de junho de 2017. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos, João Pedro Contreiras.

310574115 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 7573/2017

Procedimento concursal comum n.º 02/2017, para preenchimento de 
1 posto de trabalho na categoria de Técnico Superior da carreira 
de Técnico Superior, para o desempenho de funções na Divisão 
de Proteção Civil e Vigilância.

Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado, com competências de-
legadas em 21/10/2013, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 
do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação 
da Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, e em conformidade com 
as deliberações tomadas pelo Júri, torna público que a lista unitária 
de ordenação final da candidata aprovada no procedimento concursal 
mencionado em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública 2.ª série, n.º 47 de 07 de março de 2017, foi homologada pelo 
Senhor Presidente da Câmara em 31/05/2017, afixada na Divisão de 
Gestão de Pessoas e da Qualidade e publicitada na página da internet 
no endereço www.cm -loule.pt.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com a 
alínea b) do n.º 3 do artigo 30.º, foi notificada a única candidata admitida 
e aprovada, do ato de homologação da lista de ordenação final.

14 de junho de 2017. — A Vereadora, Ana Isabel Encarnação Car-
valho Machado.

310574407 


